
 

Reglement  
Sociale dienst - reglement inzake de toekenning en het 

gebruik van een digitale cadeaubon ter ondersteuning van 

het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van 

de lokale economie 

 
Artikel 1 

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur / OCMW van Schilde ter 

ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie 

een digitale cadeaubon uit. Deze bon krijgt de naam #shoplokaal_bon. 

Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de digitale cadeaubon. 

 

Artikel 2 

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen: 

- Personen/gezinnen waarvan uit het sociaal onderzoek blijkt dat deze in kansarmoede leven 

en/of omwille van de corona-crisis in een financieel moeilijke situatie zijn terecht gekomen. 

Deze doelgroep kan op elk toekenningsmoment opnieuw bekeken worden naar de actuele situatie.  

Onder handelszaken of organisaties worden begrepen: handelszaken, ondernemingen of organisaties 

die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen op het ogenblik van de registratie in 

artikel 8. 

- Lokale handelszaken en organisaties in : voeding, kledij, persoonlijke verzorging, horeca  

 

De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente 

Schilde 

 

Artikel 3 

De #shoplokaal_bon heeft een waarde van 45 EUR en kan op drie vaste momenten aangevraagd 

worden 1 januari 2021 – 1 april 2021 – 1 augustus 2021.  



 

De doelgroep krijgt op de toekenningsmomenten een kaart, met een totaal van 45 EUR.  

De #shoplokaal_bons zijn te besteden tot 31 december 2021.  

 

Artikel 4 

De #shoplokaal_bon  heeft een geldigheidsduur tot en met 31/12/2021. De vervaldatum wordt op de 

#shoplokaal_bon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden 

aanvaard door de aangesloten handelszaken of organisaties.  

De #shoplokaal_bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van 

goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet 

gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur / OCMW, noch bij de aangesloten handelszaken of 

organisaties. De aangesloten handelszaak of organisatie mag geen contanten teruggeven, indien de 

waarde van het aangekochte product of de verstrekte dienst lager zou zijn dan de waarde van de 

bon.  

 

Artikel 5 

Elke #shoplokaal_bon heeft een unieke identificatiecode. 

Bij verlies of diefstal moet de uitgever gecontacteerd worden en zal de kaart snel geblokkeerd en 

vervangen worden.  

 

Artikel 6 

Elke inwoner van Schilde die bij aanvraag is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters en 

die behoort tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt één waardebon van 45 EUR. 

De #shoplokaal_bonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend door een aanvraag in te 

dienen bij de sociale dienst van het OCMW, en na een beslissing genomen door het bijzonder comité 

voor de sociale dienst. 

De #shoplokaal_bonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen verdeeld: door afhaling in het 

sociaal huis na afspraak.  

De #shoplokaal_bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.  

 

 



 

Artikel 7 

Het OCMW draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van de bon, 

publiciteit, affiches, raamstickers, …. 

Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten handelszaken of organisaties. 

 

Artikel 8 

Handelszaken of organisaties, zoals vermeld onder artikel 2, die wensen deel te nemen aan het 

concept van de digitale cadeaukaart moeten zich vooraf registreren. Hiervoor dient contact op 

genomen te worden met de centrummanager van de gemeente Schilde.  

Door zich te registreren verklaren de aangeslotenen akkoord te gaan met dit reglement.  

De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke 

website www.schilde.be. 

De aangeslotenen gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak 

worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website. 

 

Artikel 9 

De handelaars kunnen vrij kiezen om dit betaalmiddel te aanvaarden. Door het te aanvaarden 

verklaren de deelnemende handelaars akkoord te gaan met dit reglement.  

De #shoplokaal_bon is een digitale cadeaukaart die werkt op het Visa-netwerk. De handelaar krijgt 

de waarde vergoed op dezelfde manier als voor andere elektronische transacties.  

 

Artikel 10 

Het gemeentebestuur / OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de 

producten of diensten die werden geleverd na betaling met de #shoplokaal_bon, noch aangesproken 

worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk 

Wetboek.   

 

Artikel 11 

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van 

burgemeester en schepenen / vast bureau een gemotiveerde beslissing. 

http://www.schilde.be/


 

 

Artikel 12 

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. 

 

Artikel 13 

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2020.  

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 september 2020. 

 
 

*  *  * 


